
 

يت يٕجشة عٍ َشأة عهى انًصطهح يع حعزيف بعض انًصطهحاث  يقذِّ
 ( 1) انحذيثيت

 عهى يصطهح انحذيث بحث في

 

 خانذ يصطفٗ عبذ انقادر/.أ

 انذعٕة ٔأصٕل انذيٍ قسى

  جايعت انًذيُت انعانًيت –كهيت انعهٕو اإلسالييت 

 يانيشيا –شاِ عهى 

 

 

 
د١ش شؤرٗ ٚاٌّغادً اٌزٟ ِغ ثٙب ْػٍُ ِظطٍخ اٌذض٠ش ٘ظا اٌجذش ٠جذش —سالطخ

ٌَِض طغ١ًغا، صُ ِغ ثّغادً إٌّٛ اٌّشزٍفخ دزٝ ٚطً إٌٝ ِغدٍخ اٌىّبي ٚاالػص٘بع ُٚ 

. ٚاٌزؼغف ػٍٝ ثؼغ اٌّظطٍذبد اٌذض٠ض١خ

اؿزمغاع ِظطٍخ  ،ػظغ اٌغٚا٠خ،  اٌجغح ٚاٌزؼض٠ً، وزت اٌـٕخ : اٌىٍّبد اٌّفزبد١خ
اٌذض٠ش 

I. اٌّمضِخ 

نَِذ صغيًزا، ثى يز َشأ عهى يصطهح انحذيث ك ُٔ غيزِ يٍ انعهٕو األخزٖ حيث 

بًزاحم انًُٕ انًخخهفت حخٗ ٔصم إنٗ يزحهت انكًال ٔاالسدْار، فهقذ كاَج قٕاعذ 

ْذا انعهى ٔيباحثّ يٕسعت ٔيُخشزة في كخب انسُت ٔغيزْا يٍ كخب انخاريخ 

نعهى في يخعزضٌٕ نًباحث ْذا ا -رحًٓى هللا حعانٗ-انخاصت بانزجال، فكاٌ انعهًاء 

 .كخبٓى بحسب انًُاسبت، ٔيا حذعٕ إنيّ انحاجت

 

II. اٌّمبٌخ ِٛػٛع  

 
-ثضأد ثظٚع ٘ظا اٌؼٍُ فٟ ػِبْ إٌجٟ طٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٚؿٍُ؛ د١ش رىٍُ إٌجٟ 

ح، ٚؿٓ ٌألئّخ اٌمٛي فٟ اٌغجبي، ٚاػزجغ  -طٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٚؿٍُ فٟ اٌغجبي، َٚػضََّي ٚجغَّ

ْ، ٚالزفٝ األئّخ ِٓ اٌظذبثخ ٚاٌزبثؼ١ٓ ِٚٓ طٌه ِٓ إٌظ١ذخ هلل ٌٚغؿٌٛٗ ٌٍّٚـٍّٟ

ٌٛا ٚجغدٛا، فزىٍّٛا فٟ عٚاح اٌذض٠ش جغًدب  -طٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٚؿٍُ-ثؼضُ٘ آصبعٖ  فؼضَّ

ٚرؼض٠اًل، ٚاٌـٕخ ٌُ رُضَّْٚ رض٠ًٕٚب عؿ١ًّّب إال ػٍٝ عأؽ اٌّبئخ األٌٚٝ ثؤِغ اٌش١ٍفخ اٌغاشض 

ٌظذبثخ لض رىٍّٛا فٟ اٌغٚاح، ٚٔمضٚا إال أْ ثؼغ ا -عػٟ هللا ػٕٗ-ػّغ ثٓ ػجض اٌؼؼ٠ؼ 

 .ِغ٠ٚبرُٙ

ػجض هللا ثٓ ػجبؽ، ٚػجبصح ثٓ اٌظبِذ، ٚأٔؾ ثٓ : ِٚٓ ٘ؤالء اٌظ٠ٓ رىٍّٛا فٟ اٌغٚاح

 .عػٟ هللا ػُٕٙ ج١ًّؼب-ِبٌه، ٚاٌـ١ضح ػبئشخ 

ػبِغ ثٓ شغدج١ً اٌشؼجٟ، ٚؿؼ١ض ثٓ اٌّـ١ت، : وّب رىٍُ فٟ اٌغٚاح ِٓ وجبع اٌزبثؼ١ٓ

 .عػٟ هللا ػُٕٙ ج١ًّؼب-ْ، ٚغ١غ ٘ؤالء ِٓ األئّخ اٌىجبع ِٚذّض ثٓ ؿ١غٞ

ٚوالَ ٘ؤالء األئّخ فٟ اٌغجبي فٟ ػظغ اٌظذبثخ ٚاٌزبثؼ١ٓ، وبْ ِٓ لِجً دفظُٙ، فٍمض 

ِغد اٌّبئخ األٌٚٝ، ٚوً عٚاح اٌـٕخ اٌّطٙغح إِب طذبثٟ َػْضي فٟ ص٠ٕٗ، أٚ ربثؼٟ وج١غ 

ٜ اٌظضق ٠ٚزشضص فٟ اٌغٚاح، إال أ ، ْ ثؼغ اٌغٚاح ٚلغ ُِٕٙ أٚ٘بَ ٚأسطبءصمخ، ٠زذغَّ

 .فٕجٗ األئّخ ػٍٝ ٘ظٖ األسطبء، ٚث١ٕٛ٘ب غب٠خَ اٌج١بْ

جَض ِٓ اٌغٚاح ِٓ ٠غٚٞ ، فٟ أٚائً اٌّبئخ اٌضب١ٔخ فٟ ػظغ أٚاؿؾ اٌزبثؼ١ٓ :صب١ٔب ُٚ
اٌّغؿً ٚإٌّمطغ، ِٚٓ وضغ سطؤٖ، ٚاػصاص طٌه فٟ ػظغ طغبع اٌزبثؼ١ٓ ثؼض اٌشّـ١ٓ 

ٌفغق اٌـ١بؿ١خ، ٚأزشغد اٌّذٓ ٚاٌؼظج١خ، ٚػادّذ اٌضمبفبد ٚاٌّبئخ، ٚظٙغد ا

ض اٌىظة؛ رغ٠ًٚجب ٌجضػزٗ، ٚأزظبًعا ٌّظ٘جٗ  َّّ ٓ ٠زؼ َِ األػج١ّخ اٌّؼبعف اٌشغػ١خ، ٚظٙغ 

ِٓ ػٍّبء اٌجغح ٚاٌزؼض٠ً إٌٝ ارـبع  -عػٟ هللا ػُٕٙ-ِٚٔذٍزٗ، فبػطغ اٌؼٍّبء اٌجٙبثظح 

  .، ٚٔمض األؿب١ٔضإٌظغ ٚاالجزٙبص فٟ اٌزفز١ش ػٓ اٌغٚاح

فزىٍُ شؼجخ ثٓ اٌذجبط، وّب رىٍُ اإلِبَ ِبٌه ثٓ أٔؾ إِبَ صاع اٌٙجغح، ٚرىٍُ أ٠ًؼب ٘شبَ 

ثٓ أثٟ ػجض هللا اٌضؿزٛائٟ، صُ ػجض هللا ثٓ اٌّجبعن اٌّغٚػٞ، ٚؿف١بْ ثٓ ػ١١ٕخ، صُ ٠ذ١ٝ 

 .عًدب ٚرؼض٠اًل ٚرىٍُ رالِظح ٘ؤالء اٌؼٍّبء وّب رىٍُ ش١ٛسُٙ فٟ اٌغجبي ط. ثٓ ؿؼ١ض اٌمطبْ

ثجؼغ ِجبدش ٘ظا اٌؼٍُ  -عدّٗ هللا رؼبٌٝ-ٌٚمض رؼغع اإلِبَ ِذّض ثٓ إصع٠ؾ اٌشبفؼٟ 

( األَ)اٌظٞ ؽجغ ِغ ( اسزالف اٌذض٠ش)ٚوزبثٗ ( األَ)ٚفٟ صٕب٠ب وزبثٗ ( اٌغؿبٌخ)فٟ وزبثٗ 

 .وّب ؽجغ ِـزماّلً 

َ ػٓ ِجبدش ٘ظا اٌؼٍُ، ٚرىً -عدّٗ هللا رؼبٌٝ-جبء اإلِبَ أدّض ثٓ ِذّض ثٓ دٕجً : صبٌضب

وّب ، .ٚلبَ رالِظرٗ ثزـج١ً ِب صاع ث١ُٕٙ ٚث١ٕٗ ِٓ أؿئٍخ ِٚذبٚعاد فٟ ِجبدش ٘ظا اٌؼٍُ

 .رىٍُ وض١غ ِٓ ؽجمخ اإلِبَ أدّض و١ذ١ٝ ثٓ ِؼ١ٓ، ٚغ١غ ٘ؤالء وض١غ

ػٓ ِجبدش ٘ظا اٌؼٍُ فٟ  -عدّٗ هللا رؼبٌٝ-وّب رىٍُ اإلِبَ ِذّض ثٓ إؿّبػ١ً اٌجشبعٞ 

اٌزبع٠ز )ٚ( اٌزبع٠ز األٚؿؾ)ٚ( اٌزبع٠ز اٌىج١غ)ر اٌزٟ أٌفٙب، فزىٍُ فٟ وزبثٗ وزت اٌزبعٞ

 .ػٓ ِجبدش ٘ظا اٌؼٍُ أ٠ًؼب( اٌظغ١غ

ٌّجبدش ٘ظا اٌؼٍُ فٟ  -عدّٗ هللا رؼبٌٝ-وّب رؼغَّع اإلِبَ ِـٍُ ثٓ اٌذجبط ا١ٌٕـبثٛعٞ 

عجبي جغًدب وّب رىٍُ فٟ اي .ٚغ١غٖ ِٓ وزجٗ ِٚؤٌفبرٗ( اٌجبِغ اٌظذ١خ)ِمضِخ وزبثٗ 

ٚرؼض٠اًل، ٚرذضس ػٓ اٌّزْٛ اإلِبَ اٌج١ًٍ ِذّض ثٓ إصع٠ؾ أثٛ دبرُ اٌغاػٞ، ٚلبَ اثٕٗ 

وّب رؼغع اإلِبَ ِذّض ثٓ (. اٌجغح ٚاٌزؼض٠ً)ثزـج١ً ِب لبي أثٖٛ فٟ اٌغجبي فٟ وزبثٗ 

( ػًٍ اٌذض٠ش)ٌّجبدش ٘ظا اٌؼٍُ فٟ وزبثٗ ( اٌـٕٓ)ػ١ـٝ أثٛ ػ١ـٝ اٌزغِظٞ طبدت 

 (. ؿٕٓ اٌزغِظٞ)ثآسغ وزبثٗ اٌّؼغٚف ثـ اٌظٞ أٌذمٗ

وّب رىٍُ فٟ اٌغجبي جغًدب ٚرؼض٠اًل، ٚفٟ ٔمض اٌّزْٛ اإلِبَ أدّض ثٓ شؼ١ت أثٛ ػجض 

 (.اٌـٕٓ)اٌغدّٓ إٌـبئٟ طبدت 

غَّ اٌمغْ اٌضبٌش اٌٙجغٞ، ٚ٘ٛ آسغ ػظغ اٌغٚا٠خ، ِٚجبدش ػٍَٛ اٌذض٠ش صعا٠خً  َِ ٚ٘ىظا 

اع٠ز اٌشبطخ ثبٌزغاجُ، ِضً وزت اٌزبع٠ز ٌإلِبَ ِٕزشغحً فٟ وزت اٌذض٠ش، ٚوزت اٌذ

فٍُ رُجّغ فٟ وزبٍة ٚادٍض ِـزمً، ثً ظٍذ ِشزٍطخً ثؼٍُ اٌذض٠ش عٚا٠خً، غ١َغ أْ . اٌجشبعٞ

ٌّٚب صٚٔذ اٌـٕخ اٌّطٙغح ثؤِغ . ٘ظٖ اٌّجبدش ٔشؤد ِغ ػٍُ اٌذض٠ش عٚا٠خً ُٚصٚٔذ ِؼٗ

ػٍٝ عأؽ اٌّبئخ اٌضب١ٔخ، ُجّؼذ  -عػٟ هللا ػٕٗ-اٌش١ٍفخ اٌؼبصي ػّغ ثٓ ػجض اٌؼؼ٠ؼ 

اٌـٕخ فٟ اٌذجبػ، ٚاٌشبَ، ِٚظغ، ٚاٌؼغاق، ٚا١ٌّٓ، ٚغ١غ طٌه، ٚاسزٍف اٌؼٍّبء فٟ 

و١ف١خ جّؼٙب، ٚطٛعح رؤ١ٌفٙب، ٚأزمبئٙب، ٚرغر١جٙب، ٚوبْ ٌىً ؽجمٍخ رغر١ت سبص، ٚٚجض 

ٌُم ػٍٝ ثؼغ األدبص٠ش، ٚلٛيٌم فٟ ػًٍ اٌّؼٍٛي، ٚٔمضٌم  ٌجؼغ  فٟ ثؼغ ٘ظٖ اٌّظٕفبد دى

اٌغٚاح، ٚجّغ فٟ رٍه اٌّظٕفبد ألٛاي اٌؼٍّبء فٟ اإلؿٕبص، وّب جّغ ِب ثٙب ِٓ 

اططالدبد اٌّزمض١ِٓ ف١ّب ٠زؼٍك ثبألؿب١ٔض ٚاٌّزْٛ، ٚجّغ ِؼٙب ِب صاع ث١ٓ اٌؼٍّبء فٟ 

. ِجبٌـُٙ ِٕٚبظغارُٙ

ٚاثزضأ طٌه اٌزض٠ٚٓ فٟ أثٛاة ٚثؼغ أٔٛاع ِٕٗ أصٕبء اٌّبئخ اٌضبٌضخ، فٍّب وبٔذ اٌّبئخ 

لبَ اٌمبػٟ أثٛ ِذّض اٌذـٓ ثٓ ػجض  -ٚف١ٙب ٔؼجذ اٌؼٍَٛ، ٚاؿزمغ االططالح-اٌغاثؼخ 

(. اٌّذضس اٌفبطً ث١ٓ اٌغاٚٞ ٚاٌٛاػٟ)اٌغدّٓ ثٓ سالص اٌغاِٙغِؼٞ، ثزؤ١ٌف وزبثٗ 

ٓ أفغص ٘ظا ، ص١ًغا ِٓ أٔٛاع ػٍُ اٌذض٠ش صعا٠خَ ً فجّغ فٟ طٌه اٌىزبة ن َِ ٚثظٌه ٠ىْٛ أٚي 

 .اٌؼٍُ ثبٌزظ١ٕف ٚاٌجّغ، ٘ٛ اٌغاِٙغِؼٞ، د١ش جّغ أثذبصَٗ فٟ ِظٕف سبص

فؤٌََّف وزبثٗ ، (اٌّـزضعن)صُ جبء ثؼض اٌغاِٙغِؼٞ اٌذبوُ أثٛ ػجض هللا ا١ٌٕـبثٛعٞ طبدت 

ٌُٚ ٠ـزٛػت ٌُٚ ٠ُٙظة وّب لبي اثٓ ٚطوغ ف١ٗ سّـ١ٓ ًٔٛػب، ( ِؼغفخ ػٍَٛ اٌذض٠ش)

 .دجغ

فظٕف فٟ لٛا١ٔٓ اٌغٚا٠خ وزبثًب ، صُ جبء ثؼضُ٘ اٌشط١ت اٌجغضاصٞ أثٛ ثىغ أدّض ثٓ ػٍٟ

اٌجبِغ ٢صاة اٌش١ز )ٚطٕف فٟ آصاة اٌغٚا٠خ وزبثٗ (. اٌىفب٠خ فٟ لٛا١ٔٓ اٌغٚا٠خ)أؿّبٖ 



وّب لبي اٌذبفع -فغًصا، فىبْ ٚلً فٓ ِٓ فْٕٛ اٌذض٠ش إال ٚلض طٕف ف١ٗ وزبثًب َ(. ٚاٌـبِغ

َُ أْ اٌّذضص١ٓ ثؼض اٌشط١ت ِػ١بيٌم ػٍٝ ُوزُجِٗ -أثٛ ثىغ ثٓ ٔمطخ ٓ أٔظَف َػٍِ َِ  ًُّ  .َو

اإلٌّبع فٟ ػجؾ )فجّغ فٟ طٌه وزبثٗ ، صُ جبء اٌمبػٟ ِػ١بع ثٓ ِٛؿٝ ا١ٌذظجٟ ا

ًءا صُ جبء أثٛ دفض ػّغ ثٓ ػجض اٌّج١ض، فجّغ فٟ طٌه جؼ(. اٌغٚا٠خ ٚرم١١ض اٌـّبع

 (.ِب ال ٠ـغ اٌّذضس جٍٙٗ)ؿّبٖ 

ٚثؼض وً ٘ؤالء ٚغ١غُ٘، جبء أثٛ ػّغٚ ػضّبْ ثٓ ػجض اٌغدّٓ اٌّؼغٚف ثبثٓ اٌظالح، 

ٚجّغ ف١ٗ ِب رفغق فٟ ( ِمضِخ اثٓ اٌظالح)اٌّشزٙغ ثـ( ػٍَٛ اٌذض٠ش)فظٕف وزبثٗ 

َٓ ًٔٛػب، ٌُٚ ٠ذظً رغر١جٗ ع ٌٝ غ١غٖ ِٓ وزت اٌشط١ت ٚغ١غٖ، ٚطوغ ف١ٗ سّـخً ٚؿز١

اٌٛػغ إٌّبؿت، ٌٚىضغح جّؼٗ ٚرذغ٠غٖ، أزشغ ٚاشزٙغ، فؼَىَف ػ١ٍٗ اٌؼٍّبء ثبٌضعؽ 

ْٓ جبء ثؼَضٖ َّ  .ٚاالسزظبع، ٚاٌشغح ٚإٌظُ، ٚاٌّؼبعػخ ٚاالٔزظبع، ٚأطجخ اٌؼّضحَ ٌِ

 (:ِمضِخ اثٓ اٌظالح)جٙٛص اٌؼٍّبء دٛي 

ِمضِخ اثٓ )فشغح  ث١ٓ شبعح ٚٔبظُ ِٚشزظغ،( ِمضِخ اثٓ اٌظالح)َػَىَف اٌؼٍّبء ػٍٝ 

ب أؽٍك ٚأغٍك ِٓ وزبة اثٓ )اٌذبفع اٌؼغالٟ، فٟ وزبثٗ ( اٌظالح َّ اٌزم١١ض ٚاإل٠ؼبح ٌِ

ٚشغدٙب اٌذبفع أدّض ثٓ ػٍٟ اٌّؼغٚف ثبثٓ دجغ اٌؼـمالٟٔ، فٟ وزبثٗ ( اٌظالح

ٚاسزظغ٘ب اإلِبَ أثٛ ػوغ٠ب ٠ذ١ٝ ثٓ شغف إٌٛٚٞ فٟ (. اإلفظبح ػٓ ُٔىذ اثٓ اٌظالح)

 (. اٌزمغ٠ت)فٟ وزبثٗ ( اإلعشبص)صُ اسزظغ ( عشبصاإل)وزبثٗ 

َُ جالي اٌض٠ٓ ػجض اٌغدّٓ اٌـ١ٛؽٟ، فٟ وزبثٗ ( اٌزمغ٠ت)ٚلبَ ثشغح  ٌإلِبَ إٌٛٚٞ اإلِب

اٌذبفع ( ِمضِخ اثٓ اٌظالح)وّب اسزظغ (. رضع٠ت اٌغاٚٞ فٟ شغح رمغ٠ت إٌٛاٚٞ)

اٌجبػش )اٌّطجٛع ثؼٕٛاْ ٚ( اسزظبع ػٍَٛ اٌذض٠ش)إؿّبػ١ً ثٓ وض١غ اٌشبفؼٟ فٟ وزبثٗ 

الثٓ وض١غ اٌؼالِخ اٌش١ز أدّض ِذّض شبوغ فٟ ( اٌجبػش اٌذض١ش)ٚلبَ ثشغح (. اٌذض١ش

وّب اسزظغٖ أ٠ًؼب اٌذبفع اٌجٍم١ٕٟ (. اٌجبػش اٌذض١ش شغح اسزظبع ػٍَٛ اٌذض٠ش)وزبثٗ 

ِذبؿٓ االططالح ٚرؼ١ّٓ )اٌّزٛفٝ فٟ ؿٕخ سّؾ ٚصّبّٔبئخ ِٓ اٌٙجغح فٟ وزبثٗ 

 (.ثٓ اٌظالحوزبة ا

ٔظُ اٌضعع )ٚٔظُ وزبة اثٓ اٌظالح اٌذبفع اٌؼغالٟ ػجض اٌغدّٓ ثٓ اٌذـ١ٓ، فٟ أٌف١زٗ 

ٚػاص فٟ أٌف١زٗ ػٍٝ وزبة اثٓ اٌظالح ٚشغدٙب ثشغد١ٓ ِطٛي ِٚشزظغ، (. فٟ ػٍُ األصغ

أٌف١خ )ٌٍذبفع اٌؼغالٟ، وّب شغح ( فزخ اٌّغ١ش ثشغح أٌف١خ اٌذض٠ش)ٚاٌّشزظغ ؽُجغ ثبؿُ 

فزخ اٌّغ١ش فٟ )اإلِبَ شّؾ اٌض٠ٓ ِذّض ثٓ ػجض اٌغدّٓ اٌـشبٚٞ فٟ وزبثٗ ( اٌؼغالٟ

ٚ٘ٛ أٚفٝ شغحٍ ٌٙب، وّب شغدٙب اٌش١ز ػوغ٠ب األٔظبعٞ فٟ وزبثٗ ( شغح أٌف١خ اٌذض٠ش

 (.فزخ اٌجبلٟ ثشغح أٌف١خ اٌؼغالٟ)

فع اثٓ ٌٍذب( ٔشجخ اٌفَِىِغ فٟ ِظطٍخ أً٘ األصغ)ِٚٓ أٔفغ اٌىزت اٌّشزظغح فٟ ٘ظا اٌؼٍُ 

( ٔشجخ اٌفىغ)وّب شغح ( ٔؼ٘خ إٌظغ)دجغ اٌؼـمالٟٔ، ٚلض شغدٙب اثٓ دجغ فٟ وزبثٗ 

الثٓ دجغ اٌش١ز ػجض اٌغءٚف إٌّبٚٞ اٌّزٛفٝ فٟ ؿٕخ إدضٜ ٚصالص١ٓ ٚأٌف ِٓ اٌٙجغح 

 (.ا١ٌٛال١ذ ٚاٌضعع فٟ شغح ٔشجخ األصغ)فٟ وزبثٗ 

ِض ثٓ إثغا١ُ٘ اٌّؼغٚف ثبثٓ ٌّخ( رٕم١خ األٔظبع)ِٚٓ اٌىزت اٌجبِؼخ اٌّذغعح وزبة 

اٌٛػ٠غ، اٌّزٛفٝ فٟ ؿٕخ أعثؼ١ٓ ٚصّبّٔبئخ ِٓ اٌٙجغح، ٚلبَ ثشغح ٘ظا اٌىزبة ِذّض ثٓ 

 .إؿّبػ١ً
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هـ  806لعراقً زٌن الدٌن أبً الفضل عبدالرحٌم بن الحسٌن المتوفى ا .5
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تدرٌب هـ 911لسٌوطً جالل الدٌن عبدالرحمن بن أَبً بكر المتوفى ا .6
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كتاب دار ال :الكفاٌة فً علم الرواٌة الخطٌب البغدادي أحمد بن علً  .7
 م , تحقٌق أحمد عمر هاشم1985لبنان , الطبعة األولى  -العربً , بٌروت 

الرابعة دار العلم للمالٌٌن . ط: علوم الحدٌث ومصطلحهصبحً الصالح  .8
 م 1966هـ  1385
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